Til deg som begynner som elev ved:
Helse- og oppvekstfag
skoleåret 2017 / 2018
Velkommen til Bamble vgs,
avd Croftholmen.
Oppmøte på skolen

mandag 21. august kl.12.00
ved Hovedbygningen - det store røde huset.
Du kan miste skoleplassen dersom du ikke møter opp før kl 15.00 eller har gitt beskjed på
forhånd.
Husk at du kan søke stipend (utstyrsstipend) / lån på internett.
Lenke til søknadsskjema finner du på vigo.no, «Dine sider» på www.lanekassen.no eller på
skolens hjemmeside. Du må logge deg på med brukernavn og passord fra VIGO eller med
koden til MinID/BankID.
Som elev ved Bamble videregående skole er du forpliktet til å følge ordensreglement for
videregående skoler i Telemark og andre regler ved skolen.
I forbindelse med praktiske kjøkkenleksjoner, hvor det er obligatorisk å delta, oppfordrer skolen
deg til å bruke deler av ditt utstyrsstipend til å betale for bespisning.
Kr. 500,- pr. år for VG1 Helse- og oppvekstfag og kr 300,- pr. år for Vg2 Helsearbeiderfag.
Skolen sender faktura. Kryss av på slippen nederst på side 2.
Følgende utgifter kan komme i tillegg i løpet av året:
- reiseutgifter i forbindelse med eventuell praksis. (Utplassering)
Dersom du er kvalifisert til gratis skoleskyss og ønsker busskort, må du søke om dette på nett
fra 01.august 2017. For øvrig informasjon: www.telemark.no/skoleskyss
Bøker utleveres første skoledag, husk derfor å skrive ut og ta med «Avtale om gratis
utlån av læremidler”. Denne må være ferdig utfylt.
Med hilsen
Bamble videregående skole
avd. Croftholmen
Postadresse:
Postboks 23
3995 Stathelle

Besøksadresse:
Tostrupsvei

Telefon:
35 91 79 00

Internett:
www.telemark-fk.no
www.bamble.vgs.no

Utstyr du må kjøpe selv – husk å søke om utstyrsstipend i Lånekassa

VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG
Oppgavebøker:
PTF-boka (Prosjekt til fordypning-- arbeidsbok)
Hs-arbeidsbok (tverrfaglig arbeidsbok)




ISBN: 9788205386228
ISBN:9788205356887

Minnepenn og Headset
Ringperm m/skilleark
Almanakk / Avtalebok

VG2 HELSEARBEIDERFAG
Arbeidsbøker:
Håndboka for helsefagarbeidere
ISBN.: 9788203345630
PTF-boka (Prosjekt til fordypning- arbeidsbok) ISBN: 978-82-0538622-8
 Headset
 Minnepenn
 Ringperm m/skilleark
 Almanakk / Avtalebok
 Innesko til praksis
Arbeidsantrekk kjøpes i fellesskap på skolen.

VG2 +3 HUDPLEIE





Minnepenn / Headset
Hvitt undertøy og sokker
Innesko til praksis (kun hvite!) + “søsterur” og navnskilt
Utstyr til make-up (pensler og koster) og hånd- og fotpleie- egen mascara

Arbeidsantrekk kjøpes i felleskap på skolen
…………………………………………………………………………………… Klipp her!
ELEVENS NAVN:
- slippen leveres kontaktlærer i løpet av den første skoleuka
JA – ønsker å spise
NEI – ønsker ikke å spise

KLASSE:

AVTALE OM GRATIS UTLÅN AV LÆREMIDLER

Navn:
Skole:

Basisgruppe:

Bruk blokkbokstaver

Telemark Fylkeskommune låner ut gratis læremidler til elever i de videregående skolene.
Du forplikter deg til følgende:






Bøkene leveres tilbake til skolen innen siste skoledag
Dersom du slutter på skolen i løpet av skoleåret, må du straks leveres bøkene
Det skal ikke være notater, understrekninger eller bruk av markør i bøkene
Du bør skrive navnet ditt i bøkene for å hindre forbytting
Du må erstatte boka hvis den ødelegges, dvs. mangler sider, har vannskade, er tilgriset eller på
annen måte har mer enn normal slitasje

Erstatning:
Dersom lærebøkene ikke leveres inn til avtalt tid eller er ødelagt, vil det sendes erstatningskrav pålydende
bøkenes utsalgspris. Saken vil deretter inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende
kostnader.

Jeg aksepterer at purringer på lærebøker og materiell lånt på skolens bibliotek sendes via SMS og e-post.

Sted …………………………………..

Dato …………………………….

…………………………………………

…………………………………………………..

Elevens underskrift

Foresattes underskrift dersom eleven er under 18

